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O Projeto  

Com o objetivo de contribuir para a prevenção da produção de resíduos urbanos biodegradáveis e 

respondendo aos pedidos e manifestação de interesse dos munícipes, a VALORLIS considerou no seu 

plano de investimentos a aquisição de 4.500 compostores domésticos que serão distribuídos pela 

população dos seis concelhos da sua área de intervenção.  

O programa de Compostagem Doméstica “Compostar, outra forma de reciclar” a implementar pela 

VALORLIS em 2022, será assente na distribuição de compostores acompanhada de sessões 

sensibilização em estreita parceria com os municípios e juntas de freguesia.  

 

Implementação  

A implementação do programa de compostagem doméstica será realizada em parceria com os 

Municípios e Juntas de Freguesia, onde a VALORLIS oferece o compostor e a ação de sensibilização 

sobre compostagem e se solicita a colaboração dos parceiros através de:  

• Divulgação do programa junto dos munícipes; 

• Identificação dos munícipes com maior propensão para o desempenho da compostagem 

doméstica, encaminhando-os a formalizar a inscrição em www.valorlis.pt; 

• Cedência de um espaço para realização das ações de sensibilização com capacidade para 50 

participantes;  

• Apoio logístico na entrega dos compostores.  

 

Compostor Doméstico  

Compostor doméstico com capacidade para 300l, fabricado em PEAD, 100% reciclado, leve, fácil de 

transportar e de montar pelo utilizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Compostor a oferecer” 

http://www.valorlis.pt/
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Critérios de atribuição do compostor  

O compostor será atribuído a: 

• Residentes nos concelhos da área de intervenção da VALORLIS; 

• Agregado familiar igual ou superior a 2 pessoas; 

• Residentes em moradias com jardim, quintal, horta ou terreno agrícola. 

 

Inscrições para obter compostor: 

Os munícipes interessados em obter um compostor gratuitamente e que cumpram os requisitos de 

atribuição do compostor, devem inscrever-se no formulário disponível em www.valorlis.pt até 30 de 

novembro de 2021.  

A entrega de compostor só é realizada após a presença numa ação de formação (presencial ou online). 

Entrega de compostores  

Após términus do prazo de inscrição, os munícipes são convocados para participar numa ação de 

sensibilização a realizar em auditório/espaço municipal.  No final da sessão será entregue um 

compostor e um guia da compostagem impresso ou em formato PDF. Todos os compostores estão 

numerados e identificados os respetivos utilizadores, de forma a acompanhar a distribuição e uso dos 

mesmos. 

As ações de sensibilização apresentam uma forte componente teórico-prática, motivando os 

participantes a aderir. Decorrem em horário pós-laboral e fins de semana, com duração aproximada 

de uma hora e trinta minutos. Está prevista a realização de uma ação de sensibilização por cada 50 

inscrições.   

A entrega de compostores no dia da formação requer alguma logística de transporte e distribuição, na 

qual o apoio dos técnicos dos municípios e das juntas de freguesia será fundamental. 

 

Distribuição dos compostores pelos seis concelhos 

Os 4.500 compostores adquiridos pela VALORLIS serão distribuídos proporcionalmente pelos 

munícipes residentes nos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de 

Mós. O cálculo de distribuição de compostores, foi definido tendo em consideração os seguintes os 

critérios: 

• População residente no concelho (dados preliminares dos censos 2020)  

• Total de resíduos (RU) produzidos em 2020 em cada um dos concelhos 
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A implementação e acompanhamento deste projeto só será possível com o envolvimento das 

entidades parceiras da VALORLIS com as quais contamos para que, mais uma vez, esta iniciativa seja 

um sucesso de referência nacional.  

 

Concelhos Distribuição compostores

Batalha 238

Leiria 1 931

Mª Grande 648

Ourém 614

Pombal 735

Porto Mós 334

Total 4 500


